
Mô hình đại học nghiên cứu (đhnc) không còn xa 
lạ với các “cường quốc” đại học thế giới. ngay 
cả những quốc gia châu á như nhật Bản (với JaiSt 
- viện công nghệ tiên tiến nhật Bản) và hàn quốc 
(với kaiSt - viện công nghệ tiên tiến hàn quốc) đã 
coi phát triển đhnc là con đường ngắn nhất giúp 
họ củng cố tiềM lực khoa học để Bứt phá trong 
nền khoa học thế giới. nhưng ở việt naM Mới chỉ 
có đhqghn và đhqg tp.hcM đi tiên phong gắn đào 
tạo với nghiên cứu khoa học. chúng tôi đã có 
cuộc trao đổi ngắn với gS.tSkh trương quang 
học (trung tâM nghiên cứu tài nguyên và Môi 
trường - đhqghn) trong việc hướng tới xây dựng 
Mô hình đhnc ở việt naM.
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Xin GS cho biết đôi nét về thực 
trạng triển khai mô hình đại học 
nghiên cứu ở Việt Nam?

đhqghn và đhqg tp.hcM đang 
phát triển theo mô hình của đhnc. 
trong chiến lược phát triển giáo dục 
việt nam 2001 - 2010 cũng đã phân 
chia các đh thành hai nhóm: định 
hướng nghiên cứu và định hướng 
công nghệ, ứng dụng. trong dự thảo 
chiến lược giáo dục 2009 - 2020 vừa 
công bố, ở giải pháp 10, “nâng cao 
hiệu quả họat động khcn trong 
các cơ sở đào tạo và nghiên cứu” đã 
nêu rõ “tổ chức một số trường đh 
theo hướng nghiên cứu. đến năm 
2010 có 14 trường và đến năm 2020 
có khoảng 30 trường đại học theo 
hướng nghiên cứu cơ bản.

như vậy, về mặt chủ trương thì đã 
tương đối rõ, nhưng trong thực tế xây 
dựng như thế nào thì còn là một bài 
toán đang tìm lời giải và nhiều khó 
khăn.

Thách thức đó là gì thưa GS?

các trường đại học lớn của chúng 
ta hiện nay chủ yếu được xây dựng 
sau khi hòa bình lập lại lần thứ nhất 
(1954) và theo mô hình của đông 
âu, liên xô cũ có sửa đổi và thuộc 
Bộ đại học và trung học chuyên 
nghiệp cũ, nay là Bộ giáo dục và đào 
tạo quản lý, với chức năng chủ yếu 
là đào tạo. chức năng nckh vẫn 
có nhưng mờ nhạt và chỉ được xem 
như một chức năng phụ. nhiệm vụ 
nckh được xem như của hệ thống 
các viện nghiên cứu của hai trung 
tâm lớn, viện kh&cn việt nam và 
viện khxhvn, nay là hai viện hàn 
lâm và các viện của các bộ ngành do 
Bộ khcn hoặc các Bộ ngành quản lý. 
đơn vị cơ sở của các trường đại học 
là bộ môn - một đơn vị được tổ chức 
chủ yếu cho hoạt động đào tạo. các 
đơn vị nckh có rất ít và thường là 
không chính thống, theo cơ chế tự 
lập, tự cấp - tự túc...

như vậy, giữa mô hình của chúng ta 

hiện có và mô hình đhnc vừa được 
xem xét ở trên khác nhau ở rất nhiều 
điểm cơ bản.

Vậy phải chăng để có một cấu 
trúc tổ chức của một ĐHNC rõ 
ràng chúng ta cần phải làm một 
cuộc đổi mới toàn diện?

đúng vậy, để làm được việc này, theo 
tôi, trước hết cần phải có sự thống 
nhất về nhận thức, không những 
của lãnh đạo mà còn của từng cán 
bộ giảng dạy về tầm quan trọng của 
họat động nckh trong trường đại 
học và xây dựng đại học theo mô 

hình đhnc là giải pháp chiến lược 
mang tình lâu dài để đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao.

cần sớm thiết lập hệ thống các đơn 
vị nghiên cứu triển khai chính thống 
(các viện, trung tâm, ptn, doanh 
nghiệp khcn...) và cơ chế liên thông 
với hệ thông đào tạo theo mô hình 
viện - trường đặc thù cho các trường 
đhnc chất lượng cao. (viện khoa học 
và công nghệ Môi trường, trường 
đh Bách khoa hà nội là một mô hình 
tốt). trong các trường đại học hiện 
nay, kể cả hai đhqg chỉ có rất ít các 

viện (2 - 3 viện – và như vậy là mới 
cho 2 - 3 ngành đào tạo); số lượng 
các trung tâm thì nhiều hơn, nhưng 
thực chất thì đó là “con nuôi”/ ”con 
riêng”, phần lớn là rất oặt ẹo, phát 
triển theo cơ chế tự cấp, tự túc. có 
lẽ chiến lược trước mắt là củng cố 
và phát triển các trung tâm này theo 
tinh thần của nghị định 115 có định 
hướng và đầu tư, ít nhất là đầu tư ban 
đầu. Bên cạnh đó, cần xây dựng và 
phát triển các “nhóm nghiên cứu” 
và xây dựng cơ chế tích hợp chúng 
trong các họat động nckh và đào 
tạo; dần tập trung nghiên cứu cơ 
bản về cho các trường đh. Mặt khác 
chúng ta phải dần từng bước đổi mới 
công tác đào tạo Sđh. về lâu dài 
phải coi công tác đào tạo Sđh là hoạt 
động nckh-đt, chứ không phải chỉ 
đơn thuần là công tác đào tạo như 
hiện nay.

Thế còn với cơ chế quản lý?

đổi mới cơ chế quản lý để phát huy 
hiệu quả liên ngành trong các đại học 
(sự liên thông giữa hệ thống nckh và 
đào tạo, giữa các bậc và ngành học, 
giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên 
cứu ứng dụng…). vào những năm 
1990 chúng ta đã có đợt cải cách 
giáo dục toàn diện, cơ sở khoa học 
và cách tiếp cận rất hay nhưng tiếc là 
chưa chín muồi về điều kiện thực tế. 
phải chăng hiện nay cơ hội đã chín 
muồn để chúng ta làm một đợt đổi 
mới tương tự như vậy ?

có định hướng các ưu tiên, trong đó, 
như trong chiến lược phát triển giáo 
dục 2009 - 2020 đã đề cập, đổi mới 
tổ chức quản lý và xây dựng nguồn 
nhân lực phải là các giải pháp ưu tiên 
đầu tiên.

Cảm ơn GS!

>> Bùi tuấn thực hiện
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